
KAPITAAL EN ARBEID, 

Eerie verminderi~ng .Van~ de, werkuren in fabrieken~ ~is ~n~ ~den 
la~tsten ~tij&, zodw.el in Engeland als i n Frankrijk met:~ ,good g ~  
volg beproefd. --- lOuder ,goed gevoZg, verstaan wij hier,~ dat die 
kortere werk~ijd met~belioud derzelfde loonen woordeel, a~nbragt, 
n i e t  alleen veer ; den,ilwerkman die,~ daardoor meet ~vr~jen ~ jd  be- 
komt, doch ook veer del,fabriekan~en, die, treffend~ geno.eg~ ev, en- 
veel,: j a  ten slotte, meer~,fabriekaat veer dezelfde onkosten ~er, 
kreger~ De heer Dollfus te ~Tu~auSe~ in den ,.~,lzas, bekendiwegens 
de verbeteringen ~ e  hij reeds meermalen: in~ihetr lot~der. :arbeiders 
heeft a&ngebragt, meende .dat hot verlies v a n  kraeh~ bij:den..~erk: 
man door een arbeid veto t~aalf  uren te~ weeg, gebrag~,~ 0p .den 
duur nadeel~g z o u  kunnen zijn a a n  de nu~ige wer~ing.-~an .dien 
arb.eid, en dat men welligt, bij eene vermindering ~tot: ~op~ielf. uren 
daags,: �9 door de meerdere inspanning, eene: vergoeding~ ~voQr, den 
k0r~eren werk~jd zou :kuunen vinden. Hot was te gelijk eenemensoh- 
lie.vende, e n  eene economisehe betokening. De zaak is ~beproefd, en 
heef~, ten:  volle a a n  de verwachting Wol&aan,~ immers m.en verkreeg 
absoluut greeter . productie en . tevens besparing in~ d e  algemeene 
kosten .der fabriekatie,: dewijl ~het aan de arbeiders,geschonken uur 
een der.a~onduren is,. waardo0r men veer werwarming en ,verlich- 
t iug ,  en enkele andere algemeene .onkosten, tevens.uitw/nt. 

De hear Dollfus geeft van zijne bevinding hot navolgend.verslag~: 
r In  de eerste woken na de invoering van korteren werktijd, was 
de productie iets minder dan vroeger, maar gaandeweg is hetgeen 
in elf uren werd verkregen, gelijk geworden aan hot vroeger pro- 
duet, an tegenwoordig, zegt hij, leveren onze wevers zelfs lets 
meet in de elf uren dan vroeger in de twaalf. De laatste maand 
gaf veer de weverij ~an organdi's een vermeerdering van l~u percent 
boven de productie van dit zelfde artikel in de laatste 3 maanden 
van den langeren werktijd. Veer de weverij van perkaZ w~ ide 
meerdere produetie ongeyeer 4 ~ 5 pCt.; veer andere gedeelten ~ler 
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f~brieksarbeid, (parage, .6o~inage en ourdiasage), was ook eenige ver- 
meerdering merkbaar. In  her verbruik van brandstof ~voor de stoom- 
m~chine was geen economie op te merken, omdat de getou~wen 
meer aanhoudend werkzaam waren, en z e l f s l m e e r  ~stoomkra~ht 
vereischten in elfuur Ran vroeger in twaalf, maar er is'.eeonomie in 
de Verwarmlng der werkzalen, ook vooral ~ in ide verlichtingsk0sten. 
Wij sehatten de besparing voor de 600 m~tiers en. overige Werk- 
tuigen o1~ 2000 franks, ongeveer �89 van de vorige verlichtingsk0sten. 

~rij harden vroeger gemeend :dat de beste 'w'erklieden, -wier ge- 
touwen t0ch reeds weinig etilstonden, door den korten werktijd niet 
zooveel voordeel z~uden ondervinden..als de, andere,~doeli. Rat was 
nlet ho t  gev~l, o0k zij hebben meet geleverd ~in~de elf dan'vroeger 
in 'de tw'aalf uren..De voordeelen door de werkverkort ing, '  sehrijft 
hlj , ,  zijn ~ onwederlegbaar, zi j  zijn ~evenzeer ten gunste d'er ,fabri~e o 
kanten ale de r  werklieden, en dat  moet ons alle eene aan'el0oring 
zijn om denzelfden weg ,op te gaan." 

Yolgens deze~verklarin'g zou men dns bier 'een overtuigena bewlje 
v66r zick hebben. Zoo verbetert gaandeweg~ naarmate de  .f~briek- 
nijverheid meet volkomen wordt, de toeetand dee 'arbeiders;  de 
schrikbeelden van ,doodende" eoneurrentie, ' ~ran moorddadigen iu- 
vloed van  machine-gebruik ter vervanging van handenarbeid, hehben 
zlch niet verwezenlijkt; de ondervonden nad~elen zijn meeet~l een 
geVolg geweest van de overspanuing waar d e  industrie in de tljden 
van a~gemeene bescherming verkeerde. Aan de onregtvaardige be- 
gunstiging van eommige kapitaalaanwendingen' was het,te.wijten, dat 
men een voortdurenden strijd tuseohen kapi~a..l 'en~rbeid a l s  de  on- 
vennijdelijke voorwaarde der concurrentie meende te moe%en a~nne- 
men; dat begrip verdwijnt meet en .feet;  her bovenstaande is er een 
nieuw bewijs van. Men ziet hetzelfde bij een ander gewlgtigpunt, 
de verdeeling der winsten tusechen kapitaal ell arbeid, de ondernemers 
en de werklieden. Wie herinnert zieh niet de warme betoogen van 
Louis Blanc en zijne vooretellen in 1848 tot eene republiekeineeh ,,orga- 
uisation du travail",  o 9 her volstrekte aesoeiatie-begineel gebouwd ? 
Krachtige bestrijding vonden toen die plannen in de schoone let~re, 
~ur Z'org,,niaation du ~ravail, door ~ .  Chevalier, die er op verwees 
hoe de arbeider, die van den Rag op den dag leeft, behoefte 
heeft aan een vast dagloon, terwijl hij anders bij fijdelijk nadeelige 
uitkomst der onderneming, niets zoude verkrijgen of in echuld zou 
geraken, waardoor de industrie tot een stilstand zou gebragt 
wooden; Rat echter het beginsel om de arbeiders buiten een vast 
dagloon, ook een aandeel in de netto-wineten der zaak toe to 
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kennen, allezi~ns voordeelig beloofde te zijn,~gel~ijk~het dan ook 
reeds toen bij enkele industrien was toege~ast. 

Ket beginsel van associatie der arbeiaers heeft zich ~sedert dien 
tijd xiog merkelijk on~wikkeld; de vrije working dot naamlooze 
vennootsohappeu die eerst sedert de allerlaats~e jarea i~,Ehgeland 
e~ :Frankrljk aaswe~ig i~  biedt daartoe ruim baan; lxet denkbeeld 
~an fabriekzaken, geheel door a rbeiders gedreven, mag zelfs telken's 
minded- ,'alS de ~opie van vrooger' beschouwd worden. Maar zle den 
welda'digen inv16ed der v~ijheid : juist ~ie mogolijlrh~d een.er t~ans- 
formatie de r  n~jverheid, die dreigende conourrentie Yoor de fab~iek- 
heeren die meer en meet opdoomt~, b,rengt h e n  to t  werstsndige 
conoessien~, ~egonover. de onrede~ke a~ri~e a der ~er :~;edem staan 
meer ,en ,meet :voorbeelden: va~ ~.fabziekanten die, be halve d~tgloonen, 
ook bepsalde aandeelen in de ,nett0,winst toekennen, Maar ook d~t 
is geen louter gesohenk ash bet work~olk;,.m@t oord'eelitoegepas~ 
zal bet de totaal-producfie w~er vermeerderen~ en voo~dee!ig kun- 
nen, ~.ijn zel~s vooz ,den oR~l~raemer, Zeo~ ~nelt men dezer d~gen 
ovk vermeld, d~t.in de, steesk:oolwerken,t0 =Whitwood en,Methle~, 
de heeren Bzi~gs gzooter dividenden voor hunne aandeelhouders 
hebben verkre~en, sede~t zij hunne werklieden en beambten een 
aandeel hebben ~gegeveR in de winst die boven de 10 percent zoude 
verkregen worden, ~(oorwaar een verstandige 'en we!dad~ge msat- 
r ~ l ,  Waar. die toegepast lran wooden. 0p die wijze blijkt.het meer 
en meet dat de ,s~ij4 dan tooh ye,re van onvermijde!ijk is~,endat 
~tegendeel!, j~s t  door,de wolkomen ,vrijheid, bet verzoeningspunt 
tusso~hen hsp~aal en ar~e~d.meer on meer bereikt zal kunnen 
wordem 


